
   
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
The Banyans, é uma mensagem universal enraizada nas 
realidades de hoje e transportada por uma visão artística que se 
inspira o espírito e as raízes do reggae jamaicano dos anos 70. 
Roots e moderno, esperançoso e comprometida, Os Banyans 
não se esqueçem de onde eles vêm e mostraram-nos caminho 
que eles escolheram, E uma homenagem à cultura Rastafari e 
Reggae. Desde 2010, eles compartilham suas composições com 
uma audiência de cada vez maior e receptivo. Com base no 
sucesso de seu primeiro álbum Steppin 'Forward lançado em 
2013, e seus muitos concertos em toda a França e Europa (mais 
de 400 concertos sob o seu cinto) com prestígio primeiras 
partes, como The Wailers, Groundation Clinton Fearon, Alpha 
Blondy, a banda francesa de Toulouse The Banyans é hoje uma 
das principais formações da cena atual roots reggae na França. 
 
Em 2014, o sucesso foi confirmado com uma abertura de turnê 
com o inevitável Alborosie através dos mais belos lugar na 
França, incluindo o Zenith, em Paris. De volta em Toulouse, os 
Banyans integraram novos membros para enriquecer as suas composições novas harmonias e som ao 
vivo no estúdio. Eles voltaram em 2015 com um novo álbum intitulado For better Days, gravado e mixado 
no estúdio lendário Davout em Paris conhecida pela qualidade de seus equipamentos e engenharia para os 
muitos artistas lendários que foram para lá. Este álbum é o resultado de uma verdadeira aventura humana e 
artística que levou alguns do grupo para a Jamaica para gravar colaborações com artistas que apoiam sua 
música. 
 
Encontraram na estrada ídolos admirados por anos, cantores lendários como Johnny Osbourne e Big 
Youth mas Maranto, uma das revelações da nova geração da Jamaica, tão envolvido neste segundo 
album muito promissor. As escolhas técnicas e artísticas que nortearam a elaboração deste álbum é o 
resultado de encontros humanos, sensibilidades, valores compartilhados e mostrar que os Banyans estão 
de volta para um novo nível de compromisso artístico e militante.Composições rítmicas e variados temas 
convidam o ouvinte a uma viagem através dos muitos ramos desta árvore que eles escolheram para 
representá-los. A qualidade é a nomeação de todos os níveis das composições em gravações, o regime de 
mistura, este álbum definitivamente impulsiona os Banyans a classificação de um grupo para estabelecer 
uma presença duradoura na paisagem da cena reggae europeu.. 

TRACKLISTING 
 

01 - One More Time (04 :08) 
02 - Fearless (03 :13) 

03 - Better Days (03 :59) 
04 - Follow your Light 

feat. Johnny Osbourne (04 :16) 
05 - I Miss You (03 :41) 

06 - What’s Going On 
feat. Maranto (03 :41) 

07 - Like Before (04 :19) 
08 - Wasting Time (04 :19) 

09 - Mystic Joy - Part 1 (02 :01) 
10 - Mystic Joy - Part 2 (03 :10) 

11 - Judge I feat. Big Youth (03 :57) 
12 - Spiritual Justice (03 :41) 

13 - Everything is Nice (04 :32) 
 

THE BANYANS « For Better Days… » 
www.iwelcom.tv/?p=3508  

www.facebook.com/the.banyans.official 
www.khantirecords.com 

www.the-banyans.com/ 
soundcloud.com/banyans-reggae 

www.talowa.fr-site-artiste-326 
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